ANUNCI
Es fa públic que mitjançant acord de la Junta de Govern local, de data 16 d’octubre de 2019,
s’ha resolt el que es transcriu literalment a continuació:
“1.- IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient núm. 2664/2019: aprovació de la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos del
procés de selecció per a la provisió temporal d’una plaça de Tècnic/a informàtic.
2.- ANTECEDENTS
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 4 de setembre de 2019, s’ha aprovat la
convocatòria i les bases reguladores que han de regir el procés de selecció de caràcter
temporal mitjançant torn lliure per a la provisió temporal d’una plaça vacant de Tècnic/a
Informàtic/a, Subgrup A2.
Les bases han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de
16 de setembre de 2019, al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament de Cabrils.
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’ha procedit a comprovar la documentació
presentada i els requisits exigits als aspirants a l’apartat segon de les bases, així com a la
confecció de la llista d’aspirants admesos i exclosos.
3.- FONAMENTS DE DRET
L’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, determina que una vegada finalitzat el termini de presentació
d’instàncies, el president de la corporació ha de dictar resolució en el termini màxim d’un mes
aprovant la llista d’admesos i exclosos, fixant el dia, hora i lloc d’inici de les proves i ordre
d’actuació dels aspirants.
Tenint en compte que la competència per a l’adopció de l’acord correspon a la Junta de Govern
Local per delegació efectuada per l’alcaldessa d’aquest ajuntament, mitjançant el Decret
d’alcaldia núm. 757/2019, de data 19 de juny de 2019 (BOP CVE2019022852 de data 28 de
juny de 2019).
4.- CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la
convocatòria del procés de selecció per a la provisió d’una plaça temporal de Tècnic/a
Informàtic/a, subgrup assimilat de classificació A2, tal i com es mostra a continuació:
A) Aspirants admesos:
CAP
B) Aspirants exclosos:
Cognoms i nom
RODRÍGUEZ MAYORGA, RUT

NIF
***3953**

Motiu
Manca presentació còpia del
DNI

Segon.- Destacar que en cas que no es formuli cap reclamació i/o al·legació contra la llista
provisional d’aspirants admesos i exclosos durant el termini de deu dies, s’entendrà elevada a
definitiva de forma automàtica.
Tercer.- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament de Cabrils.”
El que es fa públic als efectes de que els interessats puguin presentar, si s’escau, reclamacions
contra la mateixa.
L’alcaldessa, Maite Viñals Clemente
Cabrils, 21 d’octubre de 2019

